NIEUWSBRIEF 36 - Schooljaar 2021-2022
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992
JAARTHEMA :

Ma. 27/06/2022 : ZWEMMEN voor 2de + 3de lj- Schoolreis 4de + 5de lj
Di. 28/06/2022 : Onthaalmoment nieuwe kleuters
Wo.29//06/2022 : FRUITDAG - Rapport 4 voor de lagere school - Receptie laatstejaars
Do.30//06/2022 : Laatste schooldag - ontbijten op school
Vr. 01/07/2022: START ZOMERVAKANTIE t/m 31/8

INFORMATIE SCHOOLREIS LEERJAAR 4 + 5
Maandagochtend 27 juni vertrekken de leerlingen van 4+5 om 8.00u met een bus naar
'Irrland'. Zij komen terug +/- 19.00u
Meebrengen: Eten en water voor de ganse dag. Tijdens de lunch krijgen de kinderen een
drankje aangeboden. Bij mooi weer: zonnecrème, pet, zwemkledij, handdoek,
waterschoenen/sandalen/slippers.
De onkosten voor deze uitstap zijn € 19,80 dit wordt verrekend via de periodieke bijdrage
op de schoolrekening.

1) We zijn ook op zoek naar kandidaten die volgend jaar het team van gemachtigd
opzichters willen ondersteunen. Heb je in de ochtend 20 minuutjes tijd, dan ben jij onze
vrouw of man die we zoeken. Je helpt vanaf 8.30u om kinderen (en hun ouders) veilig
oversteken aan de school in Dorp 2 of Dorp 60. We zorgen voor een opleiding en nodige
informatie. Ook indien je maar één moment kan, ben je zeer welkom.
Mensen die bij het einde van de schooltijd even willen helpen zijn overigens ook welkom.
10 minuutjes bij het einde van de lesdag volstaat. Je eigen kinderen kunnen tot zolang
gratis in de opvang blijven.

2) Om het team van de middagtoezichten te versterken, zijn we ook op zoek naar
vrijwilligers die tegen een vergoeding zowel in Dorp 2 als Dorp 60 mee willen
ondersteunen tijdens de middagpauze op de speelplaats. Interesse? Laat maar weten
welke dag voor jou past van 12.00u tot 13.00u.

Geïnteresseerden mogen zich telefonisch (014/65 56 57) of persoonlijk aanmelden bij de
directie( (meester Guy) of op het kantoor van de school. Een mail sturen kan ook via
administratie@denegensprong.be

IETS LEUK MAKEN VOOR JAN?
Op 30 juni zal Jan ( chauffeur van de gemeente die ook regelmatig met onze kinderen
rijdt) met pensioen gaan. Hij rijdt dan ook zijn laatste ritje met de kinderen van onze
school. Kinderen die Jan kennen van het busje mogen een leuke tekening/cadeautje
voor hem maken en dit afgeven op zijn laatste werkdag. Dat zal hij erg leuk vinden.

BELANGRIJKE DATA VOLGEND SCHOOLJAAR
1/9 start schooljaar
28/9 pedagogische studiedag
7/10 facultatieve verlofdag
24/10 onthaal nieuwe kleuters
31/10 start herfstvakantie t/m 6/11
11/11 wapenstilstand - vrije dag

19/12 onthaal nieuwe kleuters
24/12 start kerstvakantie t/m 8/1
23/1 onthaal nieuwe kleuters
30/1 facultatieve verlofdag
18/2 start krokusvakantie t/m 26/2
30/3 onthaal nieuwe kleuters
1/4 start paasvakantie t/m 16/4
1/5 Dag vd arbeid - vrije dag
14/5 1ste communie
15/5 Onthaal nieuwe kleuters
18/5 OH Hemelvaart - vrije dag
19/5 Brugdag - vrije dag
20/5 Vormsel
29/5 Pinkstermaandag - vrije dag
3/6 Schoolfeest
19/6 Vertrek zeeklassen t/m 23/6
26/6 Onthaal nieuwe kleuters

LAATSTE SCHOOLDAG + ONTBIJTEN OP SCHOOL
Donderdag 30 juni is de laatste schooldag van dit schooljaar.
ALLE kinderen ontbijten gezellig in hun klas deze ochtend. IEDEREEN BRENGT ZELF
boterhammen mee voor dit ontbijt en water/melk. De school eindigt die dag om
11.00u. Ook de schoolbus zal kort daarna vertrekken voor de bustoeren. Er is
gelegenheid om een klein momentje, indien gewenst, met de leerkracht te spreken. Om
12.30u sluiten de schoolpoorten.

EINDE SCHOOLJAAR
Nog enkele dagen en het schooljaar 21-22 zit er op. Het werd opnieuw een schooljaar dat
bepaald werd door Covid-19. Gelukkig hebben we de laatste weken en maanden toch min
of meer normaal onderwijs kunnen aanbieden. Blij dat leerlingen, ouders en leerkrachten
grotendeels gezond deze periode zijn doorgekomen, is dan ook ieders verdienste. Een
welgemeende proficiat aan ons allemaal!

Om het pensioen van onze (gemeentelijke) reservechauffeur vanaf 1.09.2022 op te kunnen
vangen, dient naar een andere chauffeur gezocht te worden.

Jouw profiel
We zoeken een kindvriendelijke vrijwilliger-buschauffeur, die bereid is om, één of meer dagen

per week, het schoolvervoer van onze kinderen op zich te nemen. Dankzij jouw stiptheid en
veilige rijstijl hoeven de ouders zich geen zorgen te maken. Als jij tijdens het schooljaar in de
week beschikbaar bent en als je een rijbewijs D hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Taakomschrijving
Je staat in voor het verzorgen van de ritten van de scholen in Ravels, Tussendoor spring je
regelmatig bij voor het vervoer naar het zwemmen, het turnen, de bibliotheek of naar andere
schoolactiviteiten.

Aanbod
Wij bieden je een forfaitaire vrijwilligersvergoeding.

Beschikbaarheid
Op een overleg kan je aangeven op welke dag(en) jij beschikbaar bent. Jij bepaalt zelf hoe vaak
je rijdt en voor welke periode jij je engageert.

Interesse? Neem dan contact met ons op via technische.dienst@ravels.be.

De Ravelse schoolkinderen gaan er alvast blij mee zijn!

ZEEKLASSEN 6DE LEERJAAR:
De zesdeklassers hebben deze week genoten van een leuke maar uiteraard ook leerrijke
zeeklassen. Ondanks dat corona even roet in het eten dreigde te gooien, zijn ze toch
kunnen vertrekken. Het werd alleszins een belevenis die ze niet snel zullen vergeten.
Dank aan alle begeleiders die in de loop van de week ervoor zorgden dat alles volgens
planning verliep: Mieke H, Mieke D, Luna, Leen, Marleen, Brigitte en Jo. MERCI !

VERKEERSBREVETTEN
Volgende week zullen de verkeersbrevetten uitgedeeld worden. Hierop kan u lezen aan welke
stap- en fietsvaardigheden uw kind het voorbije schooljaar gewerkt heeft. Volgend schooljaar
bouwen we uiteraard verder op deze vaardigheden.

RAPPORTEN
Woensdag 29 juni zullen de rapporten van de lagere school meegegeven worden. Het zal het
laatste rapport zijn van opnieuw een bijzonder schooljaar. Het was niet altijd eenvoudig om
onder de gegeven omstandigheden les te geven of les te volgen. Maar zowel leerlingen als
leerkrachten hebben hun uiterste best gedaan. Belangrijk is om de resultaten met de vorige
resultaten van je kind te vergelijken.

PROCLAMATIE SCHOOLVERLATERS 6DE LEERJAAR
Goed nieuws voor de kinderen en hun ouders die de overstap maken naar het secundair
onderwijs. We zullen dit jaar opnieuw een proclamatie in zijn originele vorm kunnen organiseren.
Ouders en broertjes/zusje worden uitgenodigd en we voorzien ook een hapje en drankje.

SCHOOLORGANISATIE 22-23
Hoewel alles nog niet definitief gekend is, kunnen we alvast meedelen welke klassen we
volgend schooljaar inrichten. Ook de leerkrachten zijn grotendeels gekend. Zie
onderstaand schema :
KLEUTERSCHOOL
1KA

Juf Ann (di. juf Anouchka)

1KB

Juf Leen (vr. juf Anouchka)

2KA

Juf Martine (do. juf Anouchka)

3KA

Juf Lotte

3KB

Juf Laurien

Bewegingsopvoeding kleuterschool : Juf Marleen en Meester Bas
Zorgcoördinator kleuterschool : Juf Dorien
Kinderverzorgster : nog aan te duiden
LAGERE SCHOOL
1A

Juf Diane

1B

Juf Tinne

2A

Juf Greet V.

2B

Juf Annemie (woe.juf Greet W.)

3A

Juf Greet W. (niet op woe.)

3B

Juf Griet (woe. één klasgroep met ondersteuning co-teacher)

4A

Meester Dieter

4B

Juf Zjee (do. Juf Mieke D.)

5A

Juf Joke (niet op ma.)

5B

Juf Liesbet (ma. één klasgroep met ondersteuning co-teacher Juf Mieke D.)

6A

Juf Mieke H. (niet op di.)

6B

Juf Luna ( di. één klasgroep met ondersteuning co-teacher Juf Mieke D.)

Bewegingsopvoeding lagere school : Juf Marleen en Meester Bas
Zorgcoördinator lagere school 1+2+3 : Juf Dorien
Zorgcoördinator lagere school 4+5+6 : Juf Mieke D.

RESULTATEN ACTIE
Vele van onze kinderen waren dit schooljaar geregistreerd bij de actie BIKE2SCHOOL
waarbij kinderen aangemoedigd werden om te voet of met de fiets naar school te
komen. Onderstaand zien jullie enkele mooie resultaten:

- Aantal kilometers gefietst : 9979 km
- Aantal kilometers gewandeld : 6169 km
- Bespaarde Co2 : 3153 kg
- Verbrande calorieën : 311 049 kcal
- Bespaarde liter brandstof : 1357 liter
- Vermeden kilometers file : 16 148 km

Tof om te weten toch? Goed gedaan allemaal !

